
Fizjologia organizmu człowieka umożliwia jednoczesne trawienie białek, węglowodanów i tłuszczy. 

Trzustka wydziela enzymy proteolityczne, sacharolityczne i lipolityczne jednocześnie. Spożywanie 

wody do posiłku powodujące rozcieńczenie soku żołądkowego to słaby argument przeciwko 

jednoczesnemu popijaniu potraw, zważywszy na to, że niektóre pokarmy składają się głównie z wody 

(owoce, zupa) lub posiadają odczyn zasadowy, zobojętniający kwas solny. 

 

Podstawowe zasady przyjmowania leków i suplementów: 

1. Na czczo można przyjmować niektóre leki (inhibitory pompy protonowej, leki stosowane w 

psychiatrii – sulpiryd, odżywki białkowe dla sportowców, kreatynę, glutaminę, preparaty na 

odchudzanie zawierające błonnik), ponieważ pokarm opóźnia lub utrudnia ich wchłanianie. Na czczo 

bez szkody dla zdrowia można przyjmować również probiotyki i prebiotyki. 

2. Leki i suplementy należy popijać wodą źródlaną lub mineralną niskozmineralizowaną. Nie popijamy 

leków i suplementów kawą, mocną herbatą, kakao, sokami owocowymi, mlekiem ani wodą 

wysokozmineralizowaną. Należy zachować co najmniej 2-godzinny odstęp pomiędzy lekami, 

suplementami i ww. napojami. 

3. Niektóre witaminy łączymy z posiłkami bogatymi w tłuszcz zwierzęcy lub oleje roślinne (witamina 

K, D3, A, E), ponieważ lepiej się wtedy wchłaniają. 

4.   Unikać jednoczesnego stosowania preparatów żelaza, wapnia i magnezu, ponieważ osłabiają 

nawzajem swoje wchłanianie. 

5.  Unikać stosowania błonnika razem z lekami i suplementami diety, ponieważ osłabia ich 

wchłanianie. 

6. Unikać przyjmowania witaminy K2 z preparatami przeciwzakrzepowymi, będącymi 

antywitaminami-K. Do takich należą acenokumarol, warfaryna. Unikać podawania witaminy K2 z 

heparyną. Można przyjmować suplementy zawierające witaminę K2 z kwasem acetylosalicylowym. 

7. Leki stosowane w psychiatrii i przeciwnadciśnieniowe należy ostrożnie przyjmować z napojami 

zawierającymi kofeinę. 

8. Unikać przyjmowania IPP z lekami antyretrowirusowymi. 

9. Uważać na leki będące inhibitorami MAO w połączeniu z lekami stosowanymi w psychiatrii i 

kardiologii. 

10. Większość składników mineralnych i witamin można przyjmować jednocześnie. 

 

Przed użyciem jakiegokolwiek leku dokładnie przeczytaj ulotkę, skonsultuj się z lekarzem lub 

farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany, zagraża twojemu życiu i zdrowiu. 
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